8. september 2015

Referat af dialogmøde mellem Ældrerådet og Ældre- og Sundhedsudvalget 8. september 2015
Deltagere:
Fra Ældrerådet: Poul Gudberg, Alice Lemming, Ingrid Thorsted, Leif Pedersen, Alice Kaltoft, Jens Kvist og Gert Nielsen.
Afbud: Kaj Hansen, Jytte H. Nielsen
Fra Ældre- og Handicapudvalget: Formand Hans-Jørgen Hørning, næstformand Rune D.
Kristensen, medlem Lene Fruelund
Direktør Jens Peter Hegelund Jensen, sundheds- og omsorgschef Inge Bank, sektionsleder
Jesper Riis-Jensen og konsulent Ulla Vester Petersen (referent)
Velkomst ved udvalgsformand Hans-Jørgen Hørning
Hans-Jørgen Hørning bød velkommen til dialogmødet om Ældre- og Handicapudvalgets
budget 2016. Hans-Jørgen Hørningen fortalte, at ældreområdet er under pres økonomisk,
så det er et budget med udfordringer, bl.a. er der en generel besparelse på 1%.
Hans-Jørgen Hørning fremhæver de ændringer, der er i budget 2016 vedrørende bevilling
73 og 78. Ældremilliard-puljen ændres til bloktilskud, og der forventes lavet en aftale i
byrådet om udmøntningen af bloktilskuddet.
Som konsekvens heraf overvejer udvalget at tilbagerulle rengøringen fra hver 2. uge til
hver 3. uge.
Ældrerådets opfattelse er, at ældreområdet ikke kan ikke tåle flere nedskæringer og Ældrerådet er bekymrede for, om de projekter, der er startet med midler fra ældrepuljen
videreføres, f.eks. projektet om forebyggelse af ensomhed videreføres, når ældrepuljen
udbetales som bloktilskud fremover.
Ældrerådet mener ikke, at det er tilfredsstillende, hvis rengøringen tilbagerulles fra 2 uger
til 3 uger – ikke acceptabelt.
Ældrerådet mener, at der bør tilføres yderligere midler i forhold til de øgede udgifter, der
belaster det kommunale budget, i forhold til friplejehjemmet i Kjellerup.
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Hans-Jørgen Hørning svarer, at det er udvalgets ønske, at byrådet tilfører midler via demografien, således at det er sammensætningen af borgerne, der afgør budgettets størrelse.
Ældrerådet mener, det er urimeligt - set i forhold til demografien - at der overhovedet
skal spares på ældreområdet.
Ældrerådet mener ikke, at der skal spares på kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Ældrerådet mener, at det er vigtigt, at de ældre holdes i gang, også set i forhold til mestring, som der arbejdes med i kommunen.
Svaret fra udvalget er, at pladserne i døgngenoptræningen ikke har været udnyttet fuldt
ud, derfor besparelsen, men der holdes øje med behovet, så pladserne tilpasses i forhold
til det aktuelle behov. Det er ikke er de samme borgere, der er deltager i mestringsforløbene og i døgngenoptræningen.
Ældrerådet ser med bekymring på den foreslåede effektivisering på 2 mill. kr. ved samordning af natdækning mellem hjemmepleje og plejecentre. Det er en klar besparelse på
personalet, og Ældrerådet er bekymret for konsekvenserne heraf.
Inge Bank svarer, at forklaringen er, at der skal være uddannet personale om natten på
plejecentrene – løsningen er, at hvis der er brug for sygeplejebistand på plejecentrene
kontaktes de udekørende sygeplejersker.
Hans-Jørgen Hørning opfordrer til, at der skal holdes fokus på det gode, der gøres for ældre, og ikke det, der ikke gøres, for der tilføres formentlig ikke flere midler til området.
Ældrerådet er bekymret for konsekvenserne af indførelse af velfærdsteknologi, og hvordan
det hænger sammen med projektet om forebyggelse af ensomhed. Bekymringen går på,
om borgerne overlades til ensomhed, hvis der ikke kommer personale i hjemmene.
Vigtigt for Ældrerådet at påpege, at i de situationer, hvor velfærdsteknologi erstatter personale, forsøges det at etablere netværk for de ensomme ældre, og at pleje og omsorg
ikke skal erstattes af velfærdsteknologi.
Svaret fra udvalget er, at der er opmærksomhed på, at borgerne ikke overlades til ensomhed, hvis der ikke kommer personale i hjemmet.
Forslag til anlægsbudget var ikke sendt til Ældrerådet – Hans-Jørgen gennemgik forslaget.
Forslaget til anlægsbudget vedlægges dette referat.
Det ligger Ældrerådet meget på sinde at udtrykke over for udvalget, at der fra samtlige
medlemmer af Ældrerådet er udtrykt dyb beklagelse af den tilstand vore plejehjems – og
øvrige institutioners vedligeholdelsestilstand – herunder udenomsarealerne – befinder sig,
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hvilket ved selvsyn er konstateret af medlemmerne ved besøg på institutionerne og
hjemmene.
Svaret fra udvalget er, at afdelingen vil tage kontakt til Ejendomsafelingen herom.
Ældrerådet inviterer Hans-Jørgen Hørning til at deltage i et ældrerådsmøde, bl.a. om omog udbygningsplanen. Mødet afholdes senere på året.
Ældrerådet spørger, om der er intentioner om at lave en form for demens-landsby i Silkeborg. Svaret er, at Ældre- og Handicapudvalget har været på besøg i en demenslandsby i
Holland, og at udvalget på baggrund af disse oplevelser overvejer, hvordan området
fremover skal udvikle sig.
Ældrerådet spørger til størrelsen af sygefraværet i Sundheds- og Omsorgsafdelingen –
Inge Bank svarer, at målet på de 8% nedsættelse af sygefraværet er nået.
Aftalt, at der laves høringssvar fra Ældrerådet ud fra dette referat – høringssvaret skal
afleveres i dag.
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